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SUMMARY 

This thesis aimed to investigate the role of the intestinal microbiota in Crohn’s disease, liver 

cirrhosis and (morbid) obesity and explored its potential as a disease progression marker by 

applying various molecular, epidemiological and statistical approaches.

Large-scale cohort studies are essential to investigate the role of the intestinal microbiota in the 

onset and progression of diseases. Sample collection in patient cohorts is however challenging 

as on one hand (repeated) samples need to be collected in such a way that microbial integrity 

is being maintained between defecation and sample processing, while on the other hand this 

sample collection needs to be logistically feasible and implemented in the daily clinical routine. 

To address these challenges, the effect of different sampling and storage methods on the 

fecal microbiota composition of healthy individuals and patients with gastrointestinal disorders 

associated with microbial perturbations and altered bowel habits was investigated in Chapter 
2. Fecal samples of healthy individuals, IBS and IBD patients were aliquoted immediately after 

defecation and aliquots were stored directly at -80°C, at -20°C for 1 week, at +4°C for 24 hours 

or at room temperature for 24 hours before subsequent storage at -80°C. A commercially 

available transport swab with a preservation medium was also collected from the fecal sample 

and stored at room temperature for 48-72 hours before freezing. Comparisons between feces 

immediately stored at -80°C and feces handled according to the other sampling and storage 

methods showed no differences in bacterial richness and diversity, regardless of differences 

in fecal consistency. Only the fecal swab showed a significant higher bacterial richness and 

diversity and a higher abundance of Ruminococcus and Enterobacteriaceae. Despite these differ-

ences, when comparing the overall microbial community structure between samples, samples 

still clustered together based on the test subject and not based on the sampling or storage 

method, indicating that the effect of the employed sampling and storage method is limited. 

Based on these results, we demonstrate that fecal samples stored at -20°C for 1 week, at +4°C 

for 24 hours and at room temperature for 24 hours maintained a similar bacterial structure as 

fecal samples immediately stored at -80 °C. Still we recommend using a single sampling and 

storage method within a study to prevent potential bias.

Subsequently, the microbiota composition was investigated in three diseases, starting with 

Crohn’s disease. Intestinal microbial alternations have been reported not only between Crohn’s 

disease patients and healthy individuals, but also between Crohn’s disease patients during 

remission and exacerbations. This suggests that the microbiota may play a role in both the 

development and progression of Crohn’s disease and supports its potential use as a disease 

activity marker. In Chapter 3 we investigated the role of the intestinal microbiota in relation to 

disease activity in Crohn’s disease in a prospective follow-up study. The stability and microbiota 

structure was compared between inactive patients maintaining remission versus those develop-

Opmaak-Danyta Tedjo.indd   215 07-01-18   15:03



216

Chapter 9

ing an exacerbation over time. We observed a stronger temporal microbiota stability in healthy 

individuals as compared to CD patients regardless whether these patients had a stable disease 

course or developed an exacerbation over time. Notably, a subgroup of the CD patients had a 

similar microbial composition as healthy individuals characterized by a high microbial diversity 

and a high relative abundance of Faecalibacterium prausnitzii. 

In chapter 4 we conducted a proof-of-principle study to investigate whether the fecal micro-

biota could be used as a disease activity marker by applying machine learning techniques. We 

used random forest to find a combination of bacterial taxa that could discriminate between 

Crohn’s disease patients during remission and exacerbation and identified a set of 50 Opera-

tional Taxonomic Units (OTUs) that was able to correctly predict 73% of remission and 79% of 

active samples with an AUC of 0.82. These results support the potential of the fecal microbiota 

as a non-invasive method to monitor disease activity in Crohn’s disease patients.

While Chapters 3 and 4 focused on the presence of the microbiota, recent studies revealed 

the importance of microbial metabolism for the host and demonstrated how these metabolites, 

such as volatile organic compounds (VOCs), are indicative for different (sub-clinical) diseases. 

The microbiota produces VOCs that cannot only be measured in feces, but also in exhaled 

breath. In Chapter 5 we explored the relation between the intestinal microbiota composition 

and volatile metabolites in breath of Crohn’s disease patients in remission and during an exac-

erbation, and constructed the metabolic pathways that are associated with the relations found 

between the VOCs and microbiota. We observed a strong correlation between 19 bacterial taxa 

and 18 VOCs from CD patients during active disease and also observed a strong correlation 

between 17 bacterial taxa and 17 VOCs  in CD patients in remission. Of these VOCs and bacte-

rial taxa, nine VOCs and three bacterial taxa were found to be overlapping between active CD 

and CD in remission. Furthermore, we found specific VOCs to be correlated with the relative 

abundance of specific bacterial taxa. This study is the first study demonstrating a strong relation 

between the microbiota and VOCs in exhaled breath. Elucidating this correlation is warranted to 

increase our understanding on the functional effects of the microbiota, which might eventually  

lead to microbiome targeted interventions or disease monitoring.

In Chapter 6 we investigated the impact of sleeve gastrectomy (SG) on the fecal microbiota 

of obese individuals, whether this bariatric surgical procedure changed the obese microbiota 

towards a lean profile, and examined whether the microbial alterations upon SG could be linked 

to markers of inflammation, intestinal barrier function and glycemic control. Fecal samples were 

collected from obese individuals prior to and at two and six months after the bariatric surgery. 

Furthermore, feces was also collected from a lean control group. The microbiota composition 

of obese individuals differed significantly from that of lean individuals. A correlation between 

the microbiota and plasma hsCRP levels of obese patients prior to SG was also found, but no 
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correlations were found between the microbiota composition and markers for glycemic control, 

intestinal inflammation, intestinal permeability and fecal consistency. Although we observed 

some time specific increases of bacteria (e.g. Staphylococcus spp after two months), overall alter-

ations of the microbiota composition were consistent two and six months after SG, indicating 

that these microbial shifts are not a short-term effect of the procedure or antibiotic prophy-

laxis, but presumably the result of SG induced changes in the gastrointestinal physiology. The 

microbiota did however not change towards a lean profile post-SG, but developed towards 

a distinct microbiota, mainly driven by facultative anaerobic bacteria, such as Streptococcus, 

Actinomyces and Rothia, that are characteristic for the upper gastrointestinal tract. However, 

whether and to what extend these microbial shifts have an effect on the host physiology and 

metabolic improvements is not clear and should be investigated further. 

Studies in the previous chapters assessed the microbiota by means of next-generation 

sequencing which is not readily applicable in the clinic yet. In Chapter 7, we used Interspac-

er-profiling (IS-pro), a novel, rapid and easily implementable technique for microbiota profiling, 

to investigate the effect of liver cirrhosis on the microbiota and to evaluate the potential of 

the microbiota as a disease progression marker as indicated by the Child-Pugh class. We also 

investigated whether intestinal permeability markers were linked with the microbiota since 

changes in the intestinal microbiota and an increased permeability could contribute to bacterial 

translocation and thereby to disease progression. This study included feces as well as sigmoid 

and duodenum biopsies of healthy individuals and compensated liver cirrhosis patients, and 

feces of decompensated cirrhotic patients. We observed a significantly higher microbial richness 

and diversity within the phylum of Firmicutes and a lower richness for Bacteroidetes in feces of 

compensated and decompensated liver cirrhosis patients as compared to healthy individuals. 

The observed differences in microbial richness and diversity between the study groups were 

more pronounced as disease progresses, suggesting the possibility to use the fecal microbiota 

as a marker for disease progression. For the duodenum biopsies, only an increased richness 

for Firmicutes was found in compensated cirrhosis patients as compared to healthy individuals. 

Remarkably no significant microbial differences were found in the sigmoid biopsies. A positive 

correlation between Lactobacillus johnsonii and L/R ratio (small intestinal permeability) was also 

found. Constrained ordination analysis including fecal samples of all study subjects showed 

distinct fecal clusters based on the disease severity as scored by the Child-Pugh classification, 

but not on demographics, etiology or medication. This supports the concept that microbial 

profiling of the fecal microbiota can be used to monitor disease progression in liver cirrhosis.
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SAMENVATTING

In dit proefschrift is de rol van de darmmicrobiota bij de ziekte van Crohn, levercirrose en (mor-

bide) obesitas onderzocht en is gekeken of de darmmicrobiota kan worden gebruikt als een 

marker voor ziekte en ziektebeloop. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende moleculaire, 

epidemiologische en statistische methoden.  

Grote cohortstudies zijn onmisbaar om de rol van de darmmicrobiota te onderzoeken bij het 

ontstaan van de eerste symptomen alsook het ziektebeloop. Het verzamelen van ontlastings-

monsters bij patiënten vormt een grote uitdaging. Deze moeten zodanig verzameld worden dat 

de microbiële samenstelling behouden blijft vanaf het moment van defecatie tot het moment 

van verwerking van de monsters. Tegelijkertijd moet de manier waarop ontlastingsmonsters 

worden verzameld toepasbaar zijn in een klinische setting. Daarom is in Hoofdstuk 2 onder-

zocht wat het effect is van verschillende verzamelings- en opslagmethodes op de microbiota 

samenstelling in ontlastingsmonsters van gezonde individuen en patiënten die lijden aan darm-

ziekten die geassocieerd zijn met veranderingen in de microbiota en stoelgang (patiënten met 

het Prikkelbare Darm Syndroom  (PDS) en chronische Inflammatoire darmziekten (IBD)). Direct 

na defecatie werd het fecaal materiaal verdeeld en onder vier verschillende condities opge-

slagen (direct bij -80°C , een week bij -20°C , 24 uur bij +4°C en 24 uur bij kamertemperatuur). 

Daarna werden de monsters allen opgeslagen bij -80°C tot het moment dat de monsters 

werden verwerkt. Daarnaast werd ook een commerciële wattenstok onderzocht, met een 

bewaarmedium ontwikkeld om opportunistische darmpathogenen te behouden. Deze wat-

tenstokken werden op kamertemperatuur bewaard gedurende 48-72 uur voordat ze werden 

opgeslagen bij -80°C . Ondanks de verschillen in fecale consistenties, werd er geen verschil 

gevonden in het aantal bacteriesoorten (bacteriële soortenrijkheid) en de bacteriële diversiteit 

tussen de ontlastingsmonsters die direct werden opgeslagen bij -80°C en feces die een week 

bij -20°C , 24 uur bij +4°C of 24 uur bij kamertemperatuur waren bewaard. Ontlasting die werd 

verzameld met behulp van de commerciële wattenstok toonde echter een significant hogere 

bacteriële soortenrijkheid en diversiteit en een grotere hoeveelheid van Ruminococcus en 

Enterobacteriaceae vergeleken met ontlasting die direct bij  -80°C werd opgeslagen. Ondanks 

dit verschil is het effect van de verschillende verzamelings- en opslagmethodes op de micro-

biota samenstelling beperkt, aangezien alle monsters groeperen op basis van de individuele 

proefpersoon en niet op basis van de verschillende verzamelings- en opslagmethodes. In dit 

onderzoek hebben we laten zien dat de microbiota samenstelling in ontlastingsmonsters die 

een week bij -20°C, 24 uur bij +4°C of 24 uur bij kamertemperatuur zijn bewaard, niet noe-

menswaardig verandert ten opzichte van monsters die direct bij -80°C werden opgeslagen. 

Desalniettemin adviseren we voor elke studie één verzamelings- en opslagmethode te kiezen 

om eventuele invloed te voorkomen.
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In de volgende studies werd de microbiota onderzocht in drie verschillende ziektes, de ziekte 

van Crohn, obesitas en levercirrose. Diverse studies hebben aangetoond dat de darmmicro-

biota van patiënten met de ziekte van Crohn anders is dan die van gezonde individuen, maar 

ook verschilt tussen patiënten in remissie en tijdens een exacerbatie. Dit suggereert dat de 

microbiota mogelijk een rol kan spelen in het ontstaan alsook het verdere beloop van de 

ziekte van Crohn en wijst op de mogelijkheid om de microbiota te gebruiken als een marker 

voor ziekteactiviteit. In Hoofdstuk 3 onderzochten we de rol van de darmmicrobiota in relatie 

tot ziekteactiviteit in een prospectief follow-up cohort waarbij de stabiliteit en structuur van de 

microbiota vergeleken werd van patiënten in remissie ten opzichte van patiënten die tijdens 

de follow-up een exacerbatie ontwikkelden. De fecale microbiota van gezonde individuen was 

stabieler over de tijd in vergelijking met die van Crohn patiënten, ongeacht of deze patiënten 

in remissie bleven of een exacerbatie ontwikkelden gedurende de studieperiode. Er was geen 

verschil in de microbiota stabiliteit tussen Crohn patiënten die in remissie bleven en Crohn pati-

enten die een exacerbatie ontwikkelden. Wel was het opvallend dat de microbiota samenstelling 

in een subgroep van de Crohn patiënten vergelijkbaar was met de microbiota samenstelling 

van gezonde individuen. De microbiota van deze subgroep Crohn patiënten had een hogere 

microbiota diversiteit en een grotere relatieve hoeveelheid Faecalibacterium prausnitzii verge-

leken met de overige Crohn patiënten.   

Om te onderzoeken of de fecale microbiota kan worden gebruikt als een marker voor ziekteacti-

viteit in Crohn patiënten, hebben we in Hoofdstuk 4 onderzocht of op basis van een combinatie 

van fecale bacteriële taxa een onderscheid kon worden gemaakt tussen patiënten in remissie 

en patiënten tijdens een exacerbatie. Door het gebruik van machine learning technieken kon 

een set van 50 Operational Taxonomic Units (OTUs) geïdentificeerd worden die de twee groe-

pen Crohn patiënten kon onderscheiden. Op basis van deze set OTUs was het mogelijk om 

73% van alle remissie ontlastingsmonsters en 79% van alle exacerbatie ontlastingsmonsters 

correct te voorspellen met een AUC van 0.82. Dit resultaat geeft aan dat de fecale microbiota 

de potentie heeft als een niet invasieve methode om ziekteactiviteit bij patiënten met de ziekte 

van Crohn te monitoren. 

De Hoofdstukken 3 en 4 waren gericht op de microbiota samenstelling, maar recent onder-

zoek heeft ook laten zien dat metabolieten van micro-organismen, zoals bijvoorbeeld vluchtige 

organische verbindingen (VOCs), van invloed zijn op de gastheer. Diverse studies hebben aange-

toond dat VOC-profielen kunnen worden gebruikt om diverse darmziektes aan te tonen, maar 

ook om ziekteactiviteit in IBD te monitoren. De VOCs die de microbiota produceert kunnen niet 

alleen maar worden gedetecteerd in ontlasting, maar ook in uitgeademde lucht. In Hoofdstuk 5 
onderzochten we de relatie tussen de fecale microbiota samenstelling en VOCs in uitgeademde 

lucht van Crohn patiënten in remissie en tijdens een exacerbatie. Uiteindelijk vonden we een 

sterke correlatie tussen 19 bacteriële taxa en 18 VOCs in Crohn patiënten gedurende een 
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exacerbatie en tussen 17 bacteriële taxa en 17 VOCs in Crohn patiënten in remissie. Verder 

vonden we specifieke VOCs die gecorreleerd waren met specifieke bacteriële taxa. Deze studie 

is de eerste in zijn soort waarbij een sterke correlatie is aangetoond tussen de microbiota in 

de darm en VOCs in uitgeademde lucht. Het verder onderzoeken van deze correlaties is zeer 

waardevol om meer informatie te verkrijgen over de functionele effecten van de microbiota. 

Deze kennis zou kunnen leiden tot nieuwe methodes om ziektes te monitoren en interventies 

die aangrijpen op het microbioom.

In Hoofdstuk 6 onderzochten we het effect van bariatrische chirurgie, te weten sleeve gastrec-

tomie (SG) op de fecale microbiota van mensen met obesitas. Hierbij was het doel te kijken of 

deze gewichts-reducerende ingreep de microbiota op dusdanige manier verandert dat deze 

meer lijkt op de microbiota van niet-obesen. Hierbij werd ook onderzocht of de microbiota  

veranderingen 2 en 6 maanden na de ingreep, correleerden met veranderingen in markers voor 

inflammatie (plasma hsCRP en fecaal calprotectine), intestinale barrière functie (suikerratio’s in 

urine) en glycemische index (HbA1c-waarde in plasma hetgeen de gemiddelde bloedsuikerspie-

gel van voorafgaande weken reflecteert). Ontlastingsmonsters werden verzameld van mensen 

met obesitas voor de SG en twee en zes maanden na SG. Ook werd er eenmalig ontlasting 

verzameld van een controle groep bestaande uit gezonde mensen met een normaal gewicht. 

De samenstelling van de microbiota was anders in de obsese personen (pre-chirurgie)) ten 

opzichte van gezonde personen. Ook werd er een correlatie gevonden tussen de microbiota 

samenstelling en plasma hsCRP in mensen met obesitas pre-chirurgie, maar deze correlatie 

werd niet gevonden in gezonde personen en mensen met obesitas na SG. Er werd geen cor-

relatie gevonden tussen de microbiota samenstelling en markers voor de glycemische index, 

darmontsteking, darmpermeabiliteit en consistentie van de ontlasting. Na SG, veranderde de 

microbiota samenstelling. De meeste veranderingen in microbiota samenstelling waren con-

sistent twee en zes maanden na SG. Dit suggereert dat de veranderingen in de microbiota 

samenstelling geen tijdelijk gevolg zijn van de SG-procedure of het gebruik van antibiotica profy-

laxe, maar dat deze waarschijnlijk het gevolg zijn van de veranderingen in de gastro-intestinale 

fysiologie, veroorzaakt door de SG procedure. De veranderingen in de microbiota samenstelling 

van obese individuen na SG resulteerde niet tot een microbiota samenstelling vergelijkbaar met 

de microbiota van de controle groep. De microbiota samenstelling na SG werd gekarakteriseerd 

door een toename in facultatief anaerobe bacteriën zoals Streptococcus, Actinomyces en Rothia, 

die normaal te vinden zijn in de mondholte en het bovenste maag-darm stelsel. Het is nog 

onduidelijk of en in hoeverre deze veranderingen een effect hebben op de fysiologie van de 

gastheer, hetgeen moet worden onderzocht in vervolgonderzoeken.

De studies zoals beschreven in de hoofdstukken 1 tot en met 6 brachten de microbiota 

samenstelling in beeld door gebruikt te maken van next-generation-sequencing technieken die 

nog niet toepasbaar zijn in de kliniek. In hoofdstuk 7 gebruikten we de Interspacer-profiling 
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(IS-pro) techniek, een nieuwe en snelle techniek om de microbiota te profileren. Deze techniek 

is bovendien gemakkelijker te implementeren in de dagelijkse klinische praktijk. IS-pro werd 

gebruikt om het effect van levercirrose op de microbiota te bestuderen en om de mogelijk-

heid te onderzoeken of de microbiota kan worden gebruikt als marker voor de progressie van 

levercirrose, zoals geclassificeerd door middel van de Child-Pugh scores. Daarnaast hebben 

we onderzocht of er een relatie aanwezig was tussen markers voor darmpermeabiliteit en de 

microbiota, omdat veranderingen in de microbiota en een verhoogde permeabiliteit kunnen 

bijdragen aan de translocatie van bacteriën door de darmwand en daarmee kunnen bijdragen 

aan de verergering van het ziektebeloop. Voor deze studie hebben we zowel ontlasting alsook, 

sigmoïd en duodenum biopten afkomstig van patiënten met gecompenseerde levercirrose en 

gezonde individuen onderzocht. Daarnaast hebben we ook ontlastingsmonsters verzameld 

van gedecompenseerde levercirrose patiënten. De bacteriële soortenrijkheid en diversiteit van 

de Firmicutes was significant hoger in gedecompenseerde en gecompenseerde levercirrose 

patiënten in vergelijking met gezonde individuen, terwijl de bacteriële soortenrijkheid van de 

Bacteroidetes significant lager was in de lever cirrose patiënten in vergelijking met gezonde 

individuen. De verschillen in bacteriële soortenrijkheid en diversiteit waren meer uitgesproken 

naarmate de levercirrose verergerde. Opvallend was dat er geen verschil werd gevonden in 

de microbiota samenstelling van de sigmoïd biopten tussen de verschillende studiegroepen. 

Wel werden duidelijke verschillen gevonden in de duodenum biopten die in lijn waren met 

de bevindingen van de fecale microbiota. Ook werd een positieve correlatie gevonden tussen 

Lactobacillus johnsonii en de Lactulose/Rhamnose ratio (marker voor de dunne darm perme-

abiliteit). Uit de redundantieanalyse die uitgevoerd werd op de ontlastingsmonsters van alle 

proefpersonen, bleken alle monsters te clusteren op basis van de Child-Pugh classificatie en niet 

op demografie, etiologie of medicatie gebruik. De resultaten uit deze studie ondersteunen dat 

het profileren van de fecale microbiota kan worden gebruikt om het verloop van levercirrose 

te monitoren.  
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